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SB, подобрение на въжето за
стартиране, верижен трион
McCulloch, CS42S, 2018-02
Засегнати модели
Модел
CS42S

PNC
967320604

Засегнати серийни номера
16348NXXXXX до 18036NXXXXX

Засегнати пазари
Европа

Описание
Въжето за стартиране може да се откачи от предавателната шайба на стартера, като така ще предотврати
стартирането на двигателя. Предавателната шайба на стартера е обновена.

Действие
Продуктът е продаден на
крайните потребители:
Все още не е продаден
остатъчният инвентар:
Описание на сервизно
обслужване

Извършете сервизно обслужване само ако крайните
потребители се натъкнат на проблем.
Няма, не е необходимо действие.
Заменете предавателната шайба на стартера.

Информация за части
№ на нова част
594090401, количество 1

Описание на част
Сервизен комплект за ролка

№ на стара част
584400101 / 584400102

Информация за отчитане на гаранцията
Важат нормалните правила на гаранцията; сервизното обслужване трябва да бъде извършено чрез нашия
гаранционен процес, като се използват кодовете и текстът, описани по-долу:
Код на компонент:
Код на дефект:
Код на гаранция (инвентар):
Код на гаранция (крайни потребители):
Текст за отчитане на гаранцията:
Времеви единици (6 минути):

Шнур на стартера 223
Част 92 е заменена по заявка на Husqvarna
Няма, не е необходимо действие
1 гаранция
Сервизен бюлетин № B170048B-11
3 единици (18 минути)

История на ревизиите
Pевизия
A
B

Дата
09-2017
02-2018

Oписание
Създаден
1. Засегнати серийни номера
2. Информация за части - № на стара част
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ИНСТРУКЦИЯ
СМЯНА НА ПРЕДАВАТЕЛНАТА ШАЙБА НА СТАРТЕРА

Илюстрация 1
Илюстрация 2
Илюстрация 3
Илюстрация 4
A. Капак на вентилатор
I. Дръжка
F. Степенчат винт
J. Въже
B. Шайба
J. Въже
K. Прорез на капака
1. Отвор
C. Винт за въжето
a. 1/4 – 1/2 инча (след стягане
L. Прорез на шайбата
2. Канал
D. Пружина
на възела)
a. Кука
б. Ухо
E. Главина
F. Степенчат винт
G. Откатна пружина
H. Ос
1. Демонтирайте четирите (4) винта от капака на вентилатора (А). Демонтирайте капака на вентилатора от шасито.
2. Демонтирайте винта на въжето (С) от шайбата (В).
ВНИМАНИЕ: Откатната пружина (G) е под напрежение и шайбата е склонна към развиване.
3. Оставете откатната пружина напълно да се развие, докато демонтирате въжето (J) и дръжката (I) от капака на вентилатора.
4. Демонтирайте степенчатия винт (F) от средата на главината (Е).
5. Докато демонтирате главината, дръжте шайбата в капака на вентилатора.
6. Внимателно демонтирайте шайбата с пружината (D), подсигурявайки, че откатната пружина (G) остава в своето гнездо отдолу.
7. Поставете малко количество литиева грес върху оста (H) и поставете шайбата в капака на вентилатора. Внимателно завъртете ш айбата
по часовниковата стрелка, докато застане на мястото си.
8. Поставете пружината и се уверете, че куката в края на пружината е добре закачена в шайбата. Поставете главината и се уверете, че
щифтът й влиза в ухото на пружината.
9. Поставете главината и се уверете, че щифтът й влиза в ухото на пружината.
10. Завийте степенчатия винт в средата на главината и оста и стегнете до 45 – 50 in. lbs.
11. Прекарайте въжето през дръжката и го вържете на двоен възел. Оставете ¼ -½ инча след възела. Вижте илюстрация 2.
12. Внимателно завийте шайбата по часовниковата стрелка до упор.
13. Оставете шайбата да се завърти обратно на часовниковата стрелка, докато прорезът на шайбата (L) се изравни с прореза на капака (K).
Вижте илюстрация 3.
14. Оставете шайбата да направи един пълен оборот обратно на часовниковата стрелка, докато прорезите отново се изравнят.
15. Вкарайте шестогранен ключ или отвертка в канала, оформен от двата прореза, за да фиксирате шайбата.
16. Прекарайте свободния край на въжето през отвора на капака на вентилатора, в шайбата и през отвора на шайбата (1). Вижте
илюстрация 4.
17. Натиснете въжето във фиксиращия канал. Вижте илюстрация 4.
18. Завийте фиксиращия винт на въжето в опората му на шайбата и го стегнете, докато прилегне (8 – 10 in. lbs.). Не пренатягайте винта.
19. Дръпнете въжето силно, отстранете ключа или отвертката и оставете шайбата и въжето бавно да се навият.
20. Монтирайте капака на вентилатора към шасито и завийте до 35 – 40 in. lbs.
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